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Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktorė 

___________________________ 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO ATVIRŲ VAIKŲ ERDVIŲ 2020 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

Data Savaitės diena Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

2020-05-04 Pirmadienis 13.30-18.00 Tema - Muzikos 

pasaulyje: 

- kūrybinė užduotis; 

- įdomūs faktai;  

- muzikanto testas; 

- kuriame muzikinį 

instrumentą 

Edvinas Barauskis,  Olga 

Jurėnė, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-05 Antradienis 13.30-17.30 Tema – Žaidimai: 

- seniausi pasaulio 

žaidimai; 

- interaktyvus 

žaidimas;  

- Kahoot protmūšis 

„Populiariausi video 

žaidimai“; 

- žaidimas „Skirtumai“ 

Gintarė Libonienė,  

Augustina Norvilė,  

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojos 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-06 Trečiadienis 13.00-18.00 Tema - Tinka ar 

netinka: nuotaika, 

transportas, sveika 

gyvensena: 

- loginė užduotis - iš 

pateiktų vaizdų atrinkti 

vieną, kuris nesusijęs 

su transporto, sveikos 

gyvensenos tema;  

Viktorija Kolberkytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 
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-  kūrybiškumo 

žaidimas „Ginklas“ 

2020-05-06 Trečiadienis 13.30-17.30 Virtualus žygis 

pajūriu, maršruto 

dėlionė ir patarimai 

žygeiviams   

Birutė Petraitienė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-07 Ketvirtadienis 13.30-17.30 Tema - Aš ir 

geografija: 

- užduotėlės; 

- įdomūs faktai; 

- geografinis protmūšis 

Miglė Martynova, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-07 Ketvirtadienis 16.00-18.30 Gamtos pažinimo 

žaidimai 

Virginija Palubinskytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-08 Penktadienis 13.30-17.30 Tema – Sportas: 

- žaidimas „Sudėk 

atimk, ką gavai?“ 

- užduotis „Netvarka 

sporto salėje“; 

- užduotis „Atspėk kas 

jis?“  

Augustina Norvilė 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-11 Pirmadienis 13.30-18.00 Interaktyvi kūrybinė 

diena „Europos 

vidury“: 

- protmūšis 

„Kulinarinė kelionė“; 

- linksmoji užduotis 

 - kryžiažodis 

Edvinas Barauskis,  Olga 

Jurėnė, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-12 Antradienis 13.30-17.30 Tema - Tarptautinė 

Slaugytojų diena: 

- jei būčiau 

slaugytojas? 

- akcija: „Sveikinu 

slaugytojus!“; 

Gintarė Libonienė,  

Augustina Norvilė,  

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojos 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 
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- vaizdinė medžiaga 

„Slaugytojas“; 

- žaidimas „Rask 3 

slaugytojui 

priklausančius daiktus, 

kuriuos jis naudoja 

savo darbe“ 

2020-05-13 Trečiadienis 13.00-18.00 Tema - Draugystė ir 

protmūšiai: 

- užduotis „Draugas - 

pagal paveikslėlį“; 

- video „Kodėl gera 

turėti draugą!“; 

- protmūšis;  

- įdomūs faktai apie 

protmūšių atsiradimą, 

kilmę 

Viktorija Kolberkytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-13 Trečiadienis 13.30-17.30 Tema - Keturių 

vandenų kraštas 

vaikams: 

- žemėlapio dėlionė; 

- viktorina 

Birutė Petraitienė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-14 Ketvirtadienis 13.30-17.30 Tema - Gyvūnijos 

pasaulyje: 

- užduotėlės; 

- įdomūs faktai; 

- protmūšis „Įdomūs 

faktai apie gyvūnus“ 

Miglė Martynova, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-14 Ketvirtadienis 16.00-18.30 Pažintinė kelionė 

miške 

Virginija Palubinskytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-15 Penktadienis 13.30-17.30 Tema – Paukščiai:       

- užduotis „3 

Augustina Norvilė 

neformaliojo švietimo 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 
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žinomiausi paukščiai 

Lietuvoje“; 

- užuominų žaidimas 

„Apie kokį paukštį aš 

kalbu?“; 

- Kahoot „Paukščiai“ 

renginių organizavimo 

mokytoja 

 

mokiniai Facebook paskyros 

2020-05-18 Pirmadienis 13.30-18.00 Tema - Ką mums sako 

Žemė?: 

- protmūšis; 

- užduotys; 

- testas 

Edvinas Barauskis,  Olga 

Jurėnė, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-19 Antradienis 13.30-17.30 Tema – Spalvos: 

- spalvų reikšmės; 

- kodėl rožė raudona?; 

- užduotis „Spalva“;  

- klausimas „kuri 

spalva yra….“; 

- spalvotas žaidimas 

„Kokia spalva kam 

priklauso?“ 

Gintarė Libonienė,  

Augustina Norvilė,  

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojos  

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-20 Trečiadienis 13.30-17.30 Vaizdo pamokėlė: kaip 

teisingai susidėti 

kuprinę savaitgalio 

žygiui (dalyvių teisės 

ir pareigos)? 

Birutė Petraitienė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-20 Trečiadienis 13.00-18.00 Tema - Patarlių jūra: 

- loginė užduotis 

„Pabėgusios patarlės“; 

- kūrybinė užduotis 

„Jūra“ 

Viktorija Kolberkytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-21 Ketvirtadienis 13.30-17.30 Tema - Aš kulinaras: 

- receptai; 

- užduotėlės; 

- įdomūs faktai; 

Miglė Martynova, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 
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- protmūšis kulinarijos  

tema 

2020-05-21 Ketvirtadienis 16.00-18.30 Skanūs eksperimentai Virginija Palubinskytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-22 Penktadienis 13.30-17.30 Tema – Grožis: 

- kaukė - kas tai? 

- užduotis „Miegas“; 

- slėpynių žaidimas 

Augustina Norvilė 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-25 Pirmadienis 13.30-18.00 Tema - Dryžuota, 

taškuota, spalvota 

diena Afrikoje: 

- edukacinis video apie 

Afriką; 

- užduotis „Tegul akys 

mato, tegul protas 

galvoja“; 

- protmūšis „Valgoma-

nevalgoma“ 

Edvinas Barauskis,  Olga 

Jurėnė, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-26 Antradienis 13.30-17.30 Tema - Kas aš? 

- jeigu būčiau... 

- mano vardas; 

- matematinis žaidimas 

„Žvilgsnis į ateitį“; 

- spėlionių žaidimas 

„Atspėk kas tai?“;  

- žaidimas „Apie ką aš 

kalbu?“ 

Gintarė Libonienė,  

Augustina Norvilė,  

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojos  

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-27 Trečiadienis 13.00-18.00 Tema - FANTA-zuok:: 

 - fantazijos lavinimo 

žaidimas „O jeigu...“; 

- užduotis „Berniuko 

Luko vasaros planai“; 

Viktorija Kolberkytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 
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- užduotis „Kas būtų 

jeigu...nebūtų“? 

2020-05-27 Trečiadienis 13.30-17.30 Kas yra lobis? 

Žaidimas - lobio 

paieška virtualaus 

žemėlapio pagalba 

(dėlionė su užduotimi) 

Birutė Petraitienė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-28 Ketvirtadienis 13.30-17.30 Tema – žmogus: 

- įdomūs faktai apie 

žmogų; 

- užduotėlės; 

- tolerancijos 

prevencija, 

„slideshow“ apie 

skirtingus žmones; 

- protmūšis „Įdomūs 

faktai apie žmogų“ 

Miglė Martynova, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-28 Ketvirtadienis 16.00-18.30 Bandymai patiems 

mažiausiems  

 

Virginija Palubinskytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-05-29 Penktadienis 13.30-17.30 Tema – juokas: 

- juokingų dalykų 

popuri; 

- Kahoot „Pasijuokim“ 

Augustina Norvilė 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė, 

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

 

 

KVLC* – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 

AVE* – atviros vaikų erdvės                                                                        _____________________________________ 

 

Parengė 

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Modesta Vainorienė 

2020-04-30 


